
IMPOSTO DE
RENDA 2021
Em março divulgamos um 
tutorial orientando os 
cooperados a realizarem 
suas declarações de 
imposto de renda da forma 
correta. 
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Todos os anos temos muitos questionamentos sobre a 
forma de declaração dos rendimentos, por isso 
criamos um manual demonstrando o passo a passo de 
como deveria ser feito.

Se você tem dúvidas sobre 
como é feito o cálculo da 
rentabilidade do seu 
capital acumulado, nós 
explicamos:

É calculado de acordo com 
a taxa Selic que é definida 
pelo governo federal, 

através do Comitê de Política Monetária (COPOM).

No caso da CoopIncor, o capital é corrigido com a taxa 
Selic integral, ou como se diz no mercado financeiro: 
100% da taxa Selic.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MANUAL
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https://goo.gl/maps/D1XgQDTifGfLEJja9
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Resposta: Sim, pois para
o governo tornar o crédito
mais barato aos
tomadores, ele reduz a
taxa Selic, ou seja, diminui
o custo de captação do
dinheiro, deixando o
“produto” mais barato
(política monetária).
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Exemplo: Quando um supermercado adquiri um
sabonete de seu fornecedor mais barato, ele tem
condições de revender ao cliente final também mais
barato.

A mesma coisa ocorre com o dinheiro. Quando o
banco adquiri dinheiro mais barato (Selic baixa)
também oferece aos clientes crédito mais barato.

Resposta: Com exceção das
aplicações em renda variável,
grande parte das aplicações
oferecidas pelos Bancos
também tem remuneração
atreladas a taxa Selic,
exemplos: CDBs, LCIs, LCAs,
Títulos Públicos Federais,
Fundos de Renda Fixa e etc.
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Se a Instituição Financeira
diminuiu a remuneração de
capital, significa que ela
está falindo?

Não necessariamente. As
instituições financeiras
seguem a legislação para
remuneração de recursos,
por isso é importante
entender como funciona a
remuneração de sua
aplicação.

DESCONFIE DE INSTITUIÇÕES 

QUE OFERECEM 

RENTABILIDADE MUITO 

ACIMA DO QUE É OFERECIDO 

PELAS INSTITUIÇÕES 

TRADICIONAIS. 
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Por incrível que pareça, a instituição financeira que está falindo,
ou que tem maior risco, oferece rentabilidade maior dos que as
de mercado para atrair investimentos.
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Lembre-se que:

Independente do lucro bruto da Cooperativa ou 
dos bancos, a forma de remuneração de 
investimentos atrelados a Selic é influenciada pelo 
governo federal, através da política monetária;

A poupança bancária, também é balizada pela taxa 
Selic e o rendimento atual é 70% da taxa Selic mais 
a TR (taxa referencial)

Para tentar rentabilidade  superior  a taxa Selic, o 
investidor  busca nos bancos ou corretoras, 
investimentos de renda variável (você pode ganhar 
muito, mas também pode perder muito, devido ao 
risco) 

Entendemos que por se tratar de um tema 
complexo, muitas dúvidas podem surgir, portanto 
sugerimos a aqueles que quiserem se aprofundar 
sobre o tema, procurar cursos de introdução ao 
mercado financeiro, pois existem alguns online e 
gratuitos na internet.

FALE CONOSCO:

E-mail: atendimento@coopincor.com.br - WhatsApp: (11) 9 4132.4261

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – 2º andar do Bloco I - Bairro 
Cerqueira César – São Paulo – SP - 05403-000
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